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Kiwitz BMP 699 
ontkistingsemulsie, milieuvriendelijke vormolie 

1000

Producteigenschappen

• Geschikt voor de productie van architectionische betonelementen
• Bevat enkel plantaardige basisoliën en water
• Onverdund gebruiken

Toepassingen

Deze ontkistingsemulsie wordt toegepast bij breedplaat vloeren, wandpla-
ten, balken en kolommen. Het bevat enkle plantaardige basisoliën en water. 
Bevat geen schadelijke stoff en en wordt onverdund gebruikt.

Technische gegevens

Grondstoff en > 25% hernieuwbare grondstoff en en 
water

Kleur wit

Reuk quasi reukloos

Densiteit (bij 20 °C) 0,96 kg/dm³

Viscositeit (bij 25 °C) 6 mm²/sec

Vlampunt n.v.t.

Aromaten n.v.t.

Gereedschap voor opbrengen vernevelingsspuit of rol

Verwerkingsvoorschrift

Kiwitz BMP 699 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelingsspuit 
of rol. Zorg dat het product in een gelijkmatige fi lm wordt aangebracht, zo 
vermijdt u vlekvorming en overmatig gebruik.

Opslag en houdbaarheid

Vermijd het gebruik van gegalvaniseerd zink, koper of messing. Bij een 
droge, tegen vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 

12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Afbreekbaarheid na 28 dagen > 80 % BOD / COD

Verbruik

Kiwitz BMP 699 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelingsspuit 
of rol. Zorg dat het product in een gelijkmatige fi lm wordt aangebracht 
zonder overmatig gebruik.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de 
gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en 
op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.
Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze pro-
ducten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven 
voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.
Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens over dit product 
te vervallen.
Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang 
betekenen, behouden wij ons voor.
Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit 
blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Overige informatie

Kiwitz BMP 699 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door 
middel van interne controles.

Verpakking Artikelnummer

20 kg can ITEM.0001830

205 kg vat ITEM.0002083

1000 kg container ITEM.0002119



Kiwitz BMP 699
ontkistingsemulsie, milieuvriendelijke vormolie

Productinformatiebladen 15.05.2019


